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با خبرنگاران

حضور خدام رضوی
در قاینات
خدام رضوی در چهارمین روز حضوردر خراسان
جنوبی ،با ورود به شهر قاین ،د لهای مردم
این منطقه را هم راهی بارگاه شمس الشموس
کردند .به گزارش«خراسان جنوبی» عطر افشانی
گلزار شهدا ،غبار روبی امامزاده زید (ع) ،بازدید از
کارخانه تولید مواد ضدعفونی و کارگاههای تولید
ماسک از برنامههای این کاروان درقاین بود.

مرگ راننده
در واژگونی تاکسی
واژگونی تاکسی پژو در سرایان یک کشته برجا
گذاشت .به گزارش «خراسان جنوبی» این حادثه
در کیلومتر  11محور روستایی باغستان به آیسک
سرایان اتفاق افتاد و راننده تاکسی جان خود را
از دست داد.

آغاز برداشت گلرنگ
برداشت گیاه گلرنگ از مزارع الگویی طبس آغاز
شد .بنا به گفته «بخشایی» مدیرجهاد کشاورزی
طبس گلرنگ گیاهی کم آب بر ،سازگار با اقلیم
منطقه و با عملکرد مناسب و در  3هکتار از مزارع
طبس کشت شده است .

خروجی جلسه

«خراسان جنوبی» همچنان پیگیر

ملخهامدیرانتهرانیرابهنهبندانکشاندند
 40هزار هکتار همچنان در یوغ ملخ های مهاجم

گروه شهرستان ها
مدیرکل مدیریت
بحران استانداری:
با حضور ملخ ها،
در همان ابتدا
استاندار دستور
پرداخت 200
میلیون تومان را
به ستاد مدیریت
بحران استان داد
تا سم مورد نیاز
خریداری و قبل
از این که پوره ها
به ملخ بالغ تبدیل
شود بتوان این
آفت را از بین برد

تابلوهای جدید
محورهای دیهوک
تابلوهای جدید راهنمای کاربران جاده ای در
محورهای دیهوک نصب شد« .مهدی کیانپور»
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
دیهوک اعالم کرد :در سه ماه ابتدای امسال
عملیات تعمیر و نگهداری  50عدد از تابلوهای
اطالعات دهنده و  900عدد از دیگر تابلوهای
طول محورهای حوزه استحفاظی انجام شد.

نماینده ،مهمان 4
روستای آیسک
عرب نجات – حجت االسالم «نصیرایی» نماینده
مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه با حضور
در مهدیه روستای بغداده بزرگ ترین روستای
بخش آیسک با مردم دیدار وگفت وگو کرد .در
این دیدار که اهالی روستاهای بغداده ،عمرویی،
حجت آباد و دوحصاران حضور داشتند« ،جالل
مالدار » از اعضای شورای اسالمی روستای بغداده
به طرح مشکالت مردم پرداخت و خواستار توجه
بیشتر به روستاها برای ماندگاری جمعیت شد و
تامین برق دامداری ها ،احداث جاده عشایری،
جابه جایی شبکه فشار قوی برق داخل روستا،
احداث اورژانس جاده ای ،استقرار آتش نشانی،
تجهیز مرکز جامع سالمت روستایی ،ارتقای آنتن
دهی تلفن همراه وتقویت اینترنت روستا ،افزایش
اعتبارات دهیاری وتعیین تکلیف مرز سیاسی
وطبیعی شهرستان را مورد تاکید قرار داد.

نوبرانه جالیزی طبس
توسلی  -خربزه طبس زودتر از بقیه نقاط استان
به عمل میآید که از این نظر به دلیل درآمدزا بودن
از جایگاه خاصی در شهرستان برخوردار است.
«بخشایی»مدیرجهادکشاورزی طبساعالمکرد:
برداشتمحصولاز360هکتاراراضیجالیزیاین
شهرستان شامل خربزه ،طالبی ،هندوانه ،خیار و
کدوآغازشدهاستوپیشبینیمیشودازاینسطح
 8هزارتنانواعمحصوالتبرداشتشود.

 2ساعت آب در شبکه
کبودان ،از نیمه شب
جای روز با شب تغییر کرده چرا که مدتی است
به جای این که آب  24ساعته در لوله ها جریان
داشته باشد فقط شب ها و از نیمه شب به بعد و
حدود یک تا دو ساعت آب دارند و می توانند به
تامین نیازهای آبی خود در همین زمان محدود
برسند.به گزارش «خراسان جنوبی» صحبت از
اهالی روستای هزار و  400نفری کبودان زیرکوه
است که مدتی می شود با تنش های آبی رخ داده
که به ترکیدگی لوله ها و فرسودگی شبکه های
انتقال و توزیع برمی گردد ،دست و پنجه نرم می
کنند .آن ها در شبانه روز فقط یک تا دو ساعت بعد
از نیمه شب آب دارند که در همین مدت محدود
باید از آن استفاده کنند در غیر این صورت باید تا
برقراری دوباره جریان آب منتظر بمانند.
با تنش آبی رخ داده در کبودان ،اهالی روستا به
ناچار جای استفاده از آب در روز را با شب تغییر
داده اند چرا که فرسودگی شبکه های کبودان
که قدمتی بیش از دو دهه دارد آنان را در تنگنا
قرار داده و سیستم زندگی آن ها را به طور کلی
به هم ریخته است.
بنابراین گزارش حاال که استاندار برای
فرمانداران و شرکت آب و فاضالب استان ضرب
االجل  48ساعته تعیین کرده است تا تنش های
آبی روستاها را رفع و رجوع کنند انتظار اهالی
کبودان نیز رفع عطش آن ها و برگشتن زندگی
شان به روال عادی است.

شهرستان 3

با این که صفر تا صد کار مقابله با ملخ های صحرایی
که حدود  70روز است ناخوانده مهمان نهبندان،
سربیشه ،درمیان و زیرکوه شده اند برعهده وزارت
جهاد کشاورزی است اما استاندار به محض تهاجم
این آفت به شهرستان های مرزی خراسان جنوبی و
مطلع شدن از موضوع به مدیریت بحران استانداری
دستور پرداخت  200میلیون تومان را برای خرید
سم ،تجهیزات و امکانات داد تا قبل از تبدیل پوره ها به
ملخ بالغ ،با این آفت مقابله شود .همچنین اگر منابع
اعتباری که ستاد مدیریت بحران کشور برای خراسان
جنوبی درنظر گرفته است تخصیص نیابد به طور حتم
از کانال های دیگر پیگیری می شود تا منابعی به استان
تخصیص یابد.
اما موضوع قابل اهتمام این که گزارش های مسلسل
وار «خراسان جنوبی» برای ریشه کنی آفت در چهار
نقطه مرزی استان سبب شد تا روز گذشته معاون
سازمان حفظ نباتات کشور به استان سفر کند و از
نزدیک در جریان ماجرا و خسارت های هنگفت این
آفت که اکنون  80درصد مزارع و باغ های مناطق آلوده
را به سیطره خود در آورده است  ،قرار گیرد و تصمیم
های الزم هم اتخاذ شود.در این شماره با مدیرکل
مدیریت بحران استانداری که پیگیر موضوع ملخ های
صحرایی مهاجم به دستور استاندار است ،گفت و گو
کردیم تا آخرین اقدامات مقابله ای بیان شود .آن طور
که مهندس«میرجلیلی» تشریح کرد موضوع ملخ های
مهاجم صحرایی به سال گذشته برمی گردد که در این
سال چندان شاهد طغیان آفت در کانون های درگیر آن

نبودیم اما امسال شدت حضور آن ها بیش از سال قبل
است به همین دلیل مقابله ها نیز ضربتی و بیش از سال
گذشته انجام می شود.

پرداخت  200میلیون به دستور
استاندار
به گفته وی با حضور مهاجمان ناخوانده در همان ابتدا
استاندار دستور پرداخت 200میلیون تومان را به ستاد
مدیریت بحران استان داد تا سم مورد نیاز خریداری و
قبل از این که پوره ها به ملخ بالغ تبدیل شود بتوان این
آفت را از بین برد.
او به کنترل شیوع آفت ملخ های صحرایی در نقاط آلوده
نهبندان ،سربیشه ،درمیان و زیرکوه اشاره و اظهارکرد
که این آفت در استان های مجاور خراسان جنوبی
یعنی کرمان و سیستان و بلوچستان چندان به کنترل
در نیامده است.در این بین برای تامین تجهیزات و
امکانات زیرساختی مورد نیاز نیز  20دستگاه سم
پاش ویژه مقابله با ملخ از استان های خراسان رضوی
و تهران به نقاط درگیر از جمله نهبندان که وخامت
اوضاع در آن بیشتر از دیگر نقاط آلوده به ملخ های
صحرایی است اعزام و از دیگر دستگاه ها و نهادها نیز

برای مقابله با آفت کمک گرفته شد.
این مقام مسئول به بازدیدهای مکرر از نقاط آلوده
اشاره کرد و ادامه داد :سهم خراسان جنوبی از 20
میلیارد تومان اعتباری که مرکز برای مقابله با این آفت
اختصاص داده  800میلیون تومان است که نیمی از
این منابع به حساب استان واریز شده است و پیگیری
می شود تا بقیه آن نیز تخصیص یابد و اگر ستاد مدیریت
بحران کشور به قول خود برای تامین منابع اعتباری
مقابله با ملخ های صحرایی عمل نکرد به طور حتم
از کانال های دیگر برای تامین امکانات و تجهیزات و
منابع پیگیری می شود.

بازگشت ملخ ها بعد از تابستان
گذرانی
میرجلیلی به بازگشت دوباره این آفت بعد از تابستان
گذرانی در پاکستان ،افغانستان و هند اشاره و
اظهارکرد که روز گذشته جلسه هماهنگی استانی
مبارزه با آفت با حضور معاون سازمان حفظ نباتات
کشور که برای بررسی اوضاع به استان سفر کرد برگزار
شد و پس از بازدید وی از نقاط آلوده به آفت تصمیم
گیری های الزم اعالم می شود.

*یک هنرمند:
با توجه به نیاز
روز بازار ،تولید
این هنر بسیار
کم رنگ بوده و
فقط به زنگوله
سازی محدود شده
است که باید این
موضوع آسیب
شناسی شود

یک هنرمند:
محصوالت تولیدی
شهرستان به
مشهد ارسال و از
آن جا به دیگر نقاط
کشور و جهان صادر
می شود

مسئول میراث
فرهنگی،
گردشگری و صنایع
دستی سرایان:
تامین سوخت مورد
نیاز کارگاه ها،
کمبود اعتبار برای
مرمت غرفه های
بازارچه تاریخی
آهنگران و تجمیع
آن ها از مشکالت
فراروی این هنر و
صنعت است

موسوی -نزول رحمت الهی و شروع دوران ترسالی
نوید سال خوبی را در صنعت چلنگری (زنگوله سازی)
سرایان می دهد.
به گزارش«خراسان جنوبی» یکی از صنایع مرتبط
با دام پروری ،زنگوله سازی است که صنعت گران
ماهری از گذشته دور در سرایان به عنوان مهد زنگوله
سازی ،دست به تولید این کاال می زنند و این صنعت
به نام سرایان در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت
رسیده است.

رونق چلنگری با ترسالی
هرچند که این هنر در سال های خشکسالی به دلیل
کیفیت و کمیت باالی آن خریداران خاص خود را
داشت اما در سال های ترسالی ،از رشد و رونق بیشتری
برخوردار می شود و خریداران با ذوق و اشتیاق بیشتر
روانه بازار معروف آهنگران سرایان در بافت قدیمی
این شهر می شوند.

گالیه از تغییر نام بازار
یکی از هنرمندان فعال و نامی صنعت چلنگری به
تاریخچه این صنعت ویژه و خاص سرایان اشاره می کند
و می گوید :هر چند به دلیل رشد صنایع از رونق صنعت
آهنگری یا همان چلنگری در سرایان کاسته شده
اما هنوز برخی تولیدات این بازار که محصول دست
هنرمند آهنگران سرایانی است ،جایگاه برتری در
تولیدات کارخانه ها دارد و به تعبیر دیگر کمتر کارخانه
ای توان رقابت با انگشتان هنرمند آهنگران سرایانی
رادارد« .غالمرضا باغبان» با اشاره به شهره بودن هنر
دست هنرمندان بازار آهنگران سرایان در آن سوی
مرزها ،از تغییر نام بازار آهنگران به میثم گالیه می
کند چرا که رونق آهنگری در این بازار به سبب تجمع
فعاالن این حرفه ،انتقال تجربه به نسل جوان و ایجاد
تشکل هایی چون تعاونی عرضه و فروش محصوالت
تولیدی بود .این هنرمند که خانواده او نسل اندر نسل
مشغول آهنگری بوده اند و اکنون دو فرزند و نوه هایش
نیز به این حرفه مشغول هستند ،ادامه می دهد :این
هنر اکنون به  25کارگاه فعال محدود شده است که با
اندک حمایتی می توانند سهم قابل توجهی در اشتغال
جوانان داشته باشند.
به گفته او ،اکنون هم حضور نوجوانانی در کنار پدر
در دکان های چلنگری مشاهده می شود اما با توجه
به نیاز روز بازار تولید ،این هنر بسیار کم رنگ و فقط

اولین
موزه
خصوصی
قاینات

بنیاد توسعه فرهنگی سپهر با تملک منزل صمدی
برای ایجاد اولین موزه خصوصی قاینات به عنوان
موزهعکسبهیادبودمرحومصمدی،اولینعکاس
استان اقدام می کند .سرپرست اداره میراث
فرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقایناتاعالم
کرد که منزل مرحوم صمدی در یکی از گذرهای
بافت تاریخی شهر قاین ،از نمونه های وفادار به
معماری اصیل ایرانی با ویژگی هایی نظیر درون
گرایی ،حیاط مرکزی ،استفاده از مصالح بوم آور
محسوبوبهعنواناولینعکاسخانهمنطقهشناخته
میشود«.عباسزاده»بابیاناینکهدربخشهایی
از ایوان جنوبی و اتاق مجاور ایوان ،آثار تاریکخانه،
حوضچه های ظهور و چاپ عکس به چشم می
خورد،افزود:اینبنایارزشمندسال 90بهشماره
 30594درفهرستآثارملیبهثبترسید.

استقبال کم جوانان
برادر این هنرمند نیز می گوید :سرایان که باالترین
میزان بیکاری استان را دارد باید این هنر را با آموزش
آن و متناسب با سلیقه بازار ترویج دهد« .باغبان»
ساخت قیچی های آهن بر ،پشم چین گوسفندان و
ابزارخاص قالی بافی و ...را از دیگر تولیدات صنعت
گران چلنگری سرایان اعالم می کند که مشتریان
خاص خود را از سراسر ایران به سرایان جذب می
کند.او با انتقاد از این که جوانان با وجود بیکاری رو
به این شغل نمی آورند ،سرمایه اولیه برای ورود به این
صنعت را پنج میلیون تومان اما درآمد خالص را ماهانه
کمتر از یک میلیون تومان می داند .دیگر هنرمند این
صنعت از مسئوالن می خواهد با درنظر گرفتن مشوق،
زمینه های جذب جوانان را به هنر چلنگری فراهم
آورند و راه اندازی کارگاه های کوچک صنعتی یکی
از این راهکارهاست .همچنین با افزایش تولیدات این
صنعت زمینه تشکیل تعاونی خرید و فروش محصوالت
تولیدی و اشتغال بیشتر فراهم می شود .به گفته او
اکنون محصوالت تولیدی شهرستان به مشهد ارسال
و از آن جا به دیگر نقاط کشور و جهان صادر می شود.

امکان تحقق مطالبه ها با دست خالی

موسوی  -بسیاری از انتظارات و مطالبات جامعه از مسئوالن را با دست خالی و با
وجود محدودیت منابع با نگاه بر رفع عملی مشکالت می توان تحقق بخشید .به
گزارش«خراسانجنوبی»نمایندهمردمفردوس،طبس،سرایانوبشرویهدردومین
جلسه شورای اداری سرایان به مسئوالن این شهرستان توصیه کرد برای توسعه
منطقهازظرفیتقرارگاهسازندگیسپاهاستفادهشود.حجتاالسالم«نصیرایی»
باابرازتاسفازاینکههنوزقرارگاهسازندگیدرخراسانجنوبیورودنکردهاست
و تفاهم نامه ای که چندی پیش با قرارگاه به امضا رسیده است در مقام اجرا و عمل
مشکل دارد ،گفت :حضور قرارگاه سازندگی ،بنیاد های برکت و مستضعفان در
حوزههایصنعتوکشاورزیسببایجادتحولبزرگدرتوسعهوعمرانشهرستان
می شود« .رسولی مقدم» فرماندار سرایان هم به تامین نیازهای زیرساختی
شهرستاندرحوزهراههاوآبرسانیاشارهوابرازامیدواریکرد:باتامیننیازهای
امواجرادیوییومخابراتی،شهرستانبهاستانداردهایکشوریبرسد.

سیمان رایگان
برای قنات ها و مدارس خوسف
بنیاد علوی برای تامین مصالح مورد نیاز قنات ها و کف سازی مدارس خوسف،
سیمان رایگان اختصاص داد« .شفیعی» فرماندار خوسف در شورای اداری این
شهرستان گفت :مکاتبه ای با بنیاد علوی انجام داده ایم که به دنبال آن  36هزار
کیسه سیمان رایگان برای قنات ها و کف سازی مدارس خوسف اختصاص یافت
و طی  10روز آینده به شهرستان حمل می شود.

از گوشه و کنار استان

خربزهنشایی
خربزهنشاییدردرحکشتشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»جالیز(خربزه)نشایی
برای اولین بار در سطح یک هکتار از مزارع درح کشت شد که از جمله مزایای این
کشتمیتوانبهصرفهجوییدرمصرفآبوبذر،کنترلموثرآفاتوبیماریهادر
اوایلفصلرشد،کاهشهزینههایداشتمحصولوعملیاتمکانیزاسیونوکوتاه
کردندورهرشدگیاهاشارهکرد.

سالمندانسربیشهماسکگرفتند

نوایچلنگری سرایان در بازارآهنگران
به زنگوله سازی محدود شده است و باید این موضوع
آسیب شناسی شود.

نماینده مردم در شورای اداری سرایان مطرح کرد:

 25کارگاه فعال
مسـئول میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی
سـرایان نیـز از ایـن صنعت بـه عنـوان تنها رشـته صنایع
دسـتی بومـی فعـال در شهرسـتان یـاد و بـه وجـود 25
کارگاه چلنگـری ،زنگولـه سـازی و آهنگـری صنعتـی
اشـاره می کند کـه  9کارگاه در بـازار سـنتی میثم واقع
در کاروان سـرای عباسـی قـرار دارد.
«محمدعـرب» ایـن هنـر را بـرای کارهـای تزیینـی بـه
شـرط تنـوع تولیـدات و کاربـردی شـدن آن دارای
توجیه اقتصـادی می دانـد زیرا از بازار بسـیار مناسـبی
برخـوردار اسـت و مشـکلی بـرای فـروش نـدارد.
او تامیـن سـوخت مـورد نیـاز ایـن کارگاه هـا و کمبـود
اعتبـار بـرای مرمـت غرفـه هـای بازارچـه تاریخـی
آهنگـران و تجمیـع آن هـا را از مشـکالت فـراروی ایـن
هنـر و صنعـت اعلام مـی کنـد.
او بـه پرداخـت تسـهیالت بـرای سـاخت کارگاه هـای
چلنگـری اشـاره و اظهار مـی کند ،بـا توجه به اسـتقبال
جوانـان از ایـن صنعـت ،مجـوز احـداث کارگاه در حـال
افزایـش اسـت و افـراد متقاضی در بـازار میثم مشـمول
تسـهیالت بیشـتر مـی شـوند .بـه گفتـه او ،بـا احـداث
کارگاه در ایـن بـازار و با توجه بـه اسـتقبال جوانان ،این
بـازار بـه هویـت واقعـی خـود کـه آهنگـران بـوده اسـت،
باز مـی گـردد.

هزار و  500عدد ماسک بین مددجویان سالمند کمیته امداد امام خمینی (ره)
سربیشهتوزیعشد«.خادمی»رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)سربیشهگفت:
هزینهاینتعدادماسکسهالیهدومیلیونتوماناست.

تقویت فرهنگ درمیان با کمک بنیاد علوی
تقویت حوزه های فرهنگی شهرستان درمیان با کمک بنیاد علوی در دستور کار
است«.بخشی»فرمانداردرمیاندردیداربامدیرکلکانونپرورشفکریکودکانو
نوجواناناعالمکردکهپیگیریبرایتکمیلکتابخانهعمومیشهرقهستانبهمنظور
تقویتفرهنگکتابخوانیوافزایشدسترسیعالقهمندانبهکتاب،فعالیتها
و موضوع های فرهنگی قشرهای مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان با استفاده
از ظرفیت بنیاد علوی در دستور کار فرمانداری شهرستان قرار دارد« .حمیدی»
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم از آمادگی مجموعه کانون
پرورش فکری برای گسترش خدمات به ویژه اعزام کتابخانه های سیار برای ترویج
فرهنگکتابخوانیوفعالیتهایفرهنگیدراینشهرستانخبرداد.

واکسنعلیهنیوکاسل
مرحلهدومواکسیناسیونرایگانطیوربومیعلیهبیمارینیوکاسلدرسربیشهآغاز
شد«.کاووسی»سرپرستشبکهدامپزشکیسربیشهگفت:اینعملیاتبااولویت
روستاهای پرجمعیت و به منظور جلوگیری از سرایت بیماری به مرغداریهای
صنعتیوکمکبهمعیشتجامعهروستاییبهصورترایگانانجاممیشود.

مرز اولین مقصد دهگردشی نماینده
آخرینروستاهاینوارمرزیسربیشه،اولینایستگاهقطاردهگردشینمایندهمردم
سربیشهونهبنداندرمجلسشورایاسالمیبود.بهگزارش«خراسانجنوبی»قطار
دهگردشی دکتر «نخعی» که مسافران آن رئیسان دستگاه های اجرایی ،نماینده
عالی دولت و امام جمعه سربیشه بودند در اولین ایستگاه و در آخرین روستاهای
دردِدلمردماین
دورافتادهمنطقهمرزیتوقفکردونمایندهمردمومسئوالن،پای
ِ
روستاها نشستند .این دهگردشی که از نقطه صفر مرزی( پایانه مرزی ماهیرود) ،
شروعشدباسرکشیودیداربامردمروستاهایماهیرود،استخردرازوالنو،استمرار
وبانشستصمیمیبااعضایشورایاسالمیدرحدرساعاتپایانیشبپایانیافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس برای استقرار دستگاه ایکس ری و انسجام وتقویت
تشکیالتاداریپایانهمرزیدرآیندهاینزدیکبهمرزنشینانوتجارقولداد.

خوشه چینی گندم
برداشتگندماز 7هزارو 190هکتارمزارعقایناتآغازشد.مدیرجهادکشاورزی
قاینات پیش بینی کرد که تا پایان فصل برداشت  13هزار تن گندم از زمین های
زیرکشت دیم و آبی شهرستان برداشت شود« .سجادی» به پشتیبانی های انجام
شده از کشاورزان اشاره و اظهارکرد که برداشت گندم توسط18دستگاه کمباین
و 23دروگرچهارچرخانجاممیشود.بهگفتهاوازآغازفصلبرداشتهزارو400
تنگندممازادبرمصرفکشاورزانخریداریشدکهپیشبینیمیشودبهبیشاز
 3هزارو 500تنبرسد.

نانآوری

از سنگ

موسوی  -کارگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه
قیمتی ستاره کویر با هشت نفر اشتغال مستقیم و
دایمی در سرایان راه اندازی شد .مسئول میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی سرایان گفت:
برای راه اندازی این کارگاه  100میلیون تومان
تسهیالت کم بهره از محل تفاهم نامه سه جانبه
استانداری ،میراث فرهنگی و صندوق کارآفرینی
امید پرداخت شد« .محمدعرب» ادامه داد :با توجه به
ظرفیت باالی معادن سنگ های قیمتی شهرستان و
سنگ شجر منطقه سه قلعه و استقبال خوب جوانان
جویای کار،این نوع کارگاه های تولیدی شهرستان در
حال توسعه است .به گفته او بیشتر تولیدات این کارگاه
به صورت اینترنتی به فروش می رسد و در نمایشگاه
های مختلف میراث فرهنگی سال گذشته نیز فروش
و بازاریابی خوبی داشته است.

چند خط خبر
*در اقدامی خداپسندانه حاجیه «زری ماه غالمی» ،مادر شهید «محمد عبدی»
 100میلیون ریال برای ساخت درمانگاه شهر خضری دشت بیاض کمک کرد.
*«کریمی» فرماندار قاینات از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه در حال ساخت
میدان ورودی خضری دشت بیاض بازدید و اعالم کرد که این پروژه بیش از
 80درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده به بهره
برداری برسد.
*با حضور جمعی از مسئوالن قاینات کلنگ احداث  12واحد تجاری با اعتبار
یک میلیارد تومان در بازارچه دایمی صنایع دستی خضری دشت بیاض به زمین
زده شد و پیش بینی می شود تا پایان سال به اتمام برسد.
*«بیکی» فرماندار نهبندان گفت 2 :هزار و  700هکتار از زمین های کشاورزی
نهبندان طی هفت سال گذشته با هزینه کرد  16میلیارد تومان به سامانه های
نوین آبیاری مجهز شد که در مقایسه با گذشته رشد  10برابری دارد.

